
 קרני את ומנצל קולט 111 לורדן שמש וכד
 סולרית מערכת מכל יותר רבה ביעילות שמש
 המבנה בגלל זאת בארץ. המיוצרת חרת

 לורדן. של הקליטה שלמישטחי והמתוחכם מקורי
 על השמש קרני נופלות אחרות מערכות

 מהן ניכר וחלק והישר החלק הקליטה ישטח
 בלוכד לאיבוד. והולך לחלל בחזרה פלט
 אל הקרניים חודרות זאת, לעומת לורד(/ מש
 צלעות של צפופה ממדית תלת רשת וך

 מוצא, ללא הקרניים את הלוכדות נכיות,
 מקסימלית. ביעילות אותן :עצלות

 הקובע הסולרית המערכת לב הוא השמש וכד
המים. חום ת

א ודן ביעילות מנוצלות השמש קרני ז

החוצה. ו״בורחות״ המשטח על מחליקות הקרנים רגיל לס

שמש קולטי של 1 מס׳ יצואן

 כל על להרכבה הניתן לורדןז־מ, שמש לוכד
 של מקורי ותכנון מחקר פרי הוא שמש, דוד

 הקיבוצים במפעלי ומיוצר לורדן מהנדסי
 מערכת וכל שמש לוכד כל סאלד-מחניים. כפר

 ייצורם לאחר עומדים לורדן של מרכזית
 פעולה להבטיח כדי מדוקדקות בבדיקות

 אויר. מזג ובכל אקלים בכל ויעילה תקינה
 טכני ייעוץ נותנים החברה מהנדסי

מרכזיות. מערכות להרכבת

 בחמש ונמכר לורדןזתמפורסם שמש לוכד
 שוודיה, שויצריה, בארה״ב, תבל. יבשות
 קפדניים מעבדה מבחני נבחן והולנד צרפת
 השמש קרני בניצול ביותר יעיל ונמצא

ביתי. לחימום
 הישראלי- התקן תו מוטבע 117 לוכד בכל

מעולה. לאיכות ערובה
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מרכזיות. מערכות והתקנת יעוץ שמש• קולטי
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